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«القرم» تعلن الطوارئ.. وكييڤ تتهم 
موسكو باستخدام «زابوريجيا» درعًا نووية

عواصم - وكاالت: فرضت الســلطات 
احمللية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها 
روســيا من أوكرانيا بالقوة في عام ٢٠١٤، 
حالة الطوارئ في املنطقة املجاورة لقاعدة 
«ساكي العسكرية» غداة وقوع انفجارات 

مبحيطها.
وعــزا مســؤولون روس احلــادث إلى 
«خرق لقواعد السالمة من احلرائق»، فيما 
يعتقد املراقبون أن الهجوم اجلريء، الذي 
وقع وراء اخلطوط األمامية للحرب، نفذه 
األوكرانيــون، ليكون األول من نوعه على 

أهداف في «القرم».
ونقلــت صحيفتــان أميركيتــان عــن 
مســؤولني أوكرانيني، لم تذكر أســماءهم، 
القول إن القوات اخلاصة األوكرانية نفذت 
هجوما على القاعدة اجلوية أسفر عن تدمير 

طائرة عسكرية روسية.
ولم يذكر الرئيس األوكراني التفجيرات 
بشكل مباشر في خطابه اليومي املصور، 
الذي مت بثه في ســاعة متأخرة من مســاء 
امــس االول، لكنه قال إنه من الطبيعي أن 

يركز الناس على شبه جزيرة القرم.
وأضاف: «لن نتخلى عنها أبدا.. منطقة 
البحر األسود ال ميكن أن تكون آمنة ما دامت 
شــبه جزيرة القرم محتلة»، مكررا موقف 
حكومته بضرورة إعادة شبه جزيرة القرم 

إلى أوكرانيا يوما ما.
في غضون ذلك، قالت بريطانيا إن روسيا 
اســتحدثت «بشكل شــبه مؤكد» تشكيال 
كبيرا جديدا للقوات البرية لدعم عملياتها 

في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن هذه 
الوحــدة، التي يطلق عليها اســم «الفيلق 
الثالــث»، مقرهــا مدينــة مولينو شــرقي 
موسكو، مبينة أن القادة الروس يواجهون 
«تضاربــا في أولويات العمليات» لتعزيز 

هجومهم في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، 
فضال عن تعزيز الدفاعات للتصدي للهجمات 

املضادة األوكرانية في اجلنوب.
من جانب آخر، اتهمت أوكرانيا روسيا 
باستغالل موقعها في محطة للطاقة النووية 
كانت قد اســتولت عليها واستهداف بلدة 
قريبة بهجوم صاروخي أدى إلى مقتل ١٣ 
على األقل وإصابة الكثيرين بجروح خطيرة.

وطالب وزراء خارجية مجموعة الدول 
السبع الصناعية الكبرى امس روسيا بإعادة 
الســيطرة على احملطة إلى أوكرانيا فورا، 
وهو أمــر يبدو من غير املرجــح أن تقدم 

عليه موسكو.
واتهم اندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس 
األوكراني فولودميير زيلينسكي، روسيا 
بشن هجمات على بلدات أوكرانية من محطة 
زابوريجيا للطاقة النووية إلدراكها أن بالده 

لن ترد ألن الرد سيمثل خطرا.
وكتب يرماك في منشــور على منصة 
تيليغــرام «ثمانون صاروخا أطلقت على 
مبان سكنية»، في إشارة إلى الهجوم على 

مارغانيتس.
وتابع «األمة اإلرهابية تواصل القتال ضد 
املدنيني. والروس اجلبناء ال ميكنهم فعل 
أي شــيء أكثر من ذلك، لذا فهم يضربون 
املدن وهم مختبئون بشكل مشني في محطة 

زابوريجيا النووية».
وقــال فالنتــني ريزنيتشــنكو حاكــم 
منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا 
أمــس األربعــاء إن الهجوم الروســي على 
مارجانيتــس مت باســتخدام ٨٠ صاروخا 

من طراز غراد.
وتظهــر صــور وزعهــا مســؤولون 
أوكرانيون ممرا في مدرسة مليئا بالركام 
جراء مــا يبدو تعرضهــا لقصف وحتطم 
نوافذها، ومبنى سكنيا اخترقه صاروخ.

(رويترز) دخان كثيف متصاعد نتيجة انفجارات وقعت قرب قاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم أمس األول 

ر دوريات منتظمة حول تايوان  الصني ُتسيِّ
وتدعوها التخاذ «اخليار الصحيح»

عواصم - وكاالت: قال اجليش الصيني 
إنه «أكمل مهام مختلفة» حول تايوان، لكنه 
ســيجري دوريات منتظمة، في إشارة إلى 
اســتمرار ضغط بكني علــى اجلزيرة بعد 
اختتام مناورات حربية استمرت أياما ردا 
على زيارة رئيسة مجلس النواب األميركي 

نانسي بيلوسي لتايبيه.
وقالت قيادة املنطقة الشــرقية جليش 
التحرير الشعبي الصيني في بيان مقتضب 
أمــس إن عملياتها العســكرية املشــتركة 
حول تايوان «أكملت بنجاح مهام مختلفة 
واختبرت بفعالية القدرات القتالية املتكاملة 

للقوات».
وأضافــت «ســتراقب قــوات املنطقــة 
الشــرقية أي تغييرات تطرأ على الوضع 
في مضيق تايوان، وســتواصل التدريب 
واالســتعداد للقتــال، وستســير دوريات 
منتظمة لالستعداد القتالي في اجتاه مضيق 
تايوان، وستدافع بحزم عن السيادة الوطنية 

وسالمة األراضي».
وأظهــرت لقطات بثها تلفزيون الصني 
املركزي احلكومي مقاتالت صينية تتزود 
بالوقــود في اجلــو، وكذلك ســفنا تابعة 
للبحريــة فيما قالت إنهــا تدريبات حول 

تايوان.
ونقــل التلفزيون عن اجليش الصيني 
قولــه إن التدريبــات تركز علــى عمليات 
احلصــار وإعــادة اإلمــداد والتموين «في 
ظل بيئة معقدة لتحسني قدرات االحتواء 

والسيطرة املشتركة».
وفي سياق متصل، قال املتحدث باسم 
وزارة الدفاع الصينية تان كيفي في بيان إنه 
يجب على تايوان اتخاذ «اخليار الصحيح»، 
فــي الوقت الذي تواجه فيه العالقات عبر 

املضيق مجددا خيارا بني مستقبلني.
ونقلت وكالــة بلومبيــرغ لألنباء عن 
كيفي القول إن الصني على استعداد للسعي 
إلعادة التوحيد الســلمي بكامل اإلخالص 
واجلهــد، مضيفا أن اجليــش الصيني لن 
يترك أي مجــال ألفعــال االنفصاليني من 
حركة «اســتقالل تايــوان» أو التدخل من 

جانب القوى اخلارجية.
وقال تقرير تعريفي بالقضية التايوانية 
امــس إن  نشــرته احلكومــة الصينيــة، 
«استخدام القوة سوف يكون املالذ األخير 
الذي يتخذ حتت ظروف قاهرة. لن نضطر 
التخاذ إجــراءات عنيفة للرد على األعمال 
االستفزازية من جانب العناصر االنفصالية 
أو القوات اخلارجية إال في حال جتاوزهم 
خلطوطنــا احلمــراء». وردا علــى البيان 
الصيني، قال املتحدث باسم وزارة الدفاع 
التايوانية سون لي فانغ إنه في ظل فرضية 
عدم تخفيف االستعداد القتالي فإن تايبيه 
«ســتعدل توزيع القوات بشكل كامل بناء 
على عوامل من بينها التهديد الذي يشكله 
العدو». وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن 
١٧ مقاتلــة صينية عبــرت اخلط الفاصل، 

الذي يقسم مضيق تايوان، امس.

ترامب يرفض التعاون في التحقيق حول تعامالت عائلته 
ومداهمة مقره تتحول إلى عاصفة سياسية تزيد االنقسام

عواصم - وكاالت: حتولت 
مداهمــة مكتــب التحقيقــات 
الفيدرالــي «اف بي اي» منزل 
الرئيــس األميركــي الســابق 
دونالــد ترامــب فــي فلوريدا 
الــى عاصفــة سياســية يرى 
بعض املراقبني انها قد تطيح 
بآماله في الترشح لالنتخابات 
الرئاسية املقبلة في ٢٠٢٤، في 
حني يعتقد آخرون أنها ستضر 

بالرئيس جو بايدن. 
وفــي احــدث حلقــة مــن 
القانونية  سلســلة املشــاكل 
التي يواجهها، اعلن ترامب في 
بيان أنه «رفض اإلجابة» عن 
أسئلة في التحقيق املدني في 
نيويورك والذي جتريه املدعية 
العامة لوالية نيويورك ليتيتيا 
جيمــس، بشــأن املمارســات 

التجارية لعائلته. 
وقــال ترامــب فــي بيــان 
«رفضت اإلجابة عن األسئلة 
مبوجب احلقوق واالمتيازات 
املمنوحــة لــكل مواطــن في 
الدستور األميركي». وأضاف 
«عندما تصبح عائلتك وشركتك 
وجميع األشخاص في دائرتك 
أهدافــا حلملة اضطهاد باطلة 
وذات دوافع سياسية بدعم من 
محامني ومدعني عامني ووسائل 
إعالم مضللة، لن يكون لديك 

خيار».
مبــوازاة ذلــك، يحــاول 
ترامب حتويــل الضجة التي 
اثارها تفتيش منزله بســبب 
نقلــه وثائــق رســمية مــن 
البيــت االبيــض، لصاحلــه، 
أعرب كبار مســؤولي احلزب 
اجلمهوري عن دعمهم للرئيس 
الســابق. وفاقمــت عمليــة 
الدهم املباغتة االثنني املاضي 
التــي  القضائيــة  الضغــوط 
يتعرض لها رئيس الواليات 
املتحدة اخلامس واألربعون، 
وســط ترحيب من خصومه 
السياسيني وإدانة من أنصاره.
مــن  العديــد  وحــض 
السابقني  مستشــاري ترامب 
الرئيس السابق على التأكيد 
بشــكل فــوري أنه ســيكون 

مرشحا رئاسيا عام ٢٠٢٤.
وقالت الناطقة باسم البيت 

البيت األبيض مــن تداعيات 
هذه اخلطوة، مشيرا إلى أنها 
لن تعوق ترامب عن الترشح 
فــي انتخابــات ٢٠٢٤ إذا أراد 
ذلك. وقال إنها قد تضر بإدارة 
بايدن عند الرأي العام األميركي 
«التســليح  باســتخدامها 
الواضح لوزارة  السياســي» 
العــدل ومكتــب التحقيقــات 

الفيدرالي.
وعبــر مايك بنس، النائب 
الســابق لترامــب، واملنافس 
احملتمل فــي ٢٠٢٤، عن «قلق 
عميــق» إزاء تفتيــش منــزل 
ترامــب. وقــال إنهــا تنم عن 
«انحيــاز حزبي» مــن جانب 

وزارة العدل.
ووصفت النائبة اجلمهورية 
إليــز ســتيفانيك مــا حصل 
بأنــه بأنــه «يــوم مظلــم في 
التاريخ األميركي». وقالت في 
تغريدة «إذا كان بإمكان مكتب 
التحقيقات الفيدرالي مداهمة 
رئيس أميركي، تخيل ما الذي 
ميكن أن يفعلــوه بك»، ليرد 
عليها النائب الدميوقراطي تيد 
ليو بالقول «ملاذا ال يستطيع 
مكتب التحقيقــات الفيدرالي 
التحقيق مع رئيس أميركي؟ 

التعجيل باإلعالن عن ترشحه 
لالنتخابــات مجــددا. وكتب 
سكافينو في تغريدة «ترشح 
يا ٤٥، ترامب - ٢٠٢٤». ورد 
الدميوقراطيــون على عملية 
الدهــم بحــذر أو امتنعوا عن 
التعليق. وقالت رئيسة مجلس 
النواب الدميوقراطية نانسي 
بيلوسي لشــبكة إن بي سي: 
«ال أحــد فوق القانــون.. وال 
حتى رئيس ســابق للواليات 

املتحدة».
من جانبه، قال السيناتور 
الدميوقراطي عن كونيتيكت 
كريــس مورفي «متــى قررنا 
أن األثريــاء واألقويــاء هــم 
فوق القانون، فــإن أميركا ال 
تبقى أميركا». ومنذ مغادرته 
البيــت األبيض، لــم يتوقف 
ترامب الشخصية األكثر إثارة 
لالنقســام في البالد، عن بث 
أخبــار مضللة عــن فوزه في 

انتخابات العام ٢٠٢٠.
وتعهد حلفاؤه اجلمهوريون 
في الكونغــرس ببدء حتقيق 
في عملية التفتيش نفسها إذا 
استعادوا السيطرة على مجلس 
النواب أو مجلس الشيوخ في 

نوفمبر الثاني.

لسنا روسيا حيث ال ينطبق 
القانــون على رئيــس الدولة 

ورفاقه».
مــن جانبــه اتهــم كيفــن 
ماكارثي، النائب عن كاليفورنيا 
والطامح لرئاسة مجلس النواب 
في حال استعاد اجلمهوريون 
الغالبية في انتخابات منتصف 
الوالية فــي نوفمبــر، وزارة 
العدل مبمارســة «التسييس 

املسلح».
أما السيناتور اجلمهوري 
ليندســي غراهــام، احلليــف 
املقــرب مــن ترامب فقــال إن 
«إطالق حتقيــق بحق رئيس 
ســابق في توقيت قريب جدا 
مــن االنتخابات أمــر يتجاوز 

اإلشكالية».
وبعد التنديد باملداهمة في 
بيان مطول، أعلن فريق ترامب 
عن إطالق حملة جلمع األموال 
طالبا «من كل أميركي يتمتع 
بصفات الرجولة ومحب للوطن 
أن يتقدم» ويتبرع حملاربة ما 
وصفه ترامب بأنه «اضطهاد 

سياسي ال ينتهي».
الســابق  املديــر  وحــض 
ملنصات ترامب االجتماعية دان 
سكافينو الرئيس السابق على 

سجال جمهوري - دميوقراطي حول اقتحام منزله في فلوريدا

(رويترز) الرئيس السابق دونالد ترامب لدى مغادرته برج ترامب في نيويورك أمس   

األبيض كارين جان-بيار إن 
الرئيــس جو بايــدن لم يكن 
لديه أي إشــعار مسبق بشأن 
املداهمة ويحترم اســتقاللية 

وزارة العدل.
وردا علــى ســؤال حــول 
احتمال اندالع اضطرابات ردا 
على مشاكل ترامب القانونية، 
أجابت جان- بيــار «ال مكان 
للعنف السياسي في هذا البلد».

وبعد يوم من املداهمة، أعلن 
النائب األميركي سكوت بيري 
حليــف ترامــب أن عمالء من 
مكتب التحقيقــات الفيدرالي 
صادروا هاتفه اخللوي، دون 
أن يبني السبب الذي دفعهم الى 
ذلك. وسارع كبار اجلمهوريني 
إلظهار الدعم للرئيس السابق، 
علما ان التفتيش ليس سوى 
خطوة في التحقيق وال تعني 
أن الرئيس الســابق سيواجه 
اتهامات جنائية تلقائيا أو أنه 
سيدان بأي مخالفة. ومينع أي 
مــدان بانتهاك قانون يســمى 
قانــون الســجالت احلكومية 
من تولي أي منصب احتادي 
ويواجه عقوبة الســجن ملدة 

تصل إلى ثالث سنوات.
وقلل مســؤول سابق في 

الصدر يطالب القضاء بـ «تصحيح املسار» وحّل البرملان
بغــداد - وكاالت: دعــا زعيــم 
التيار الصدري في العراق مقتدى 
الصدر، مجلس القضاء األعلى إلى 
حل البرملان خالل أسبوع، مؤكدا أن 
القضاء العراقي على احملك وعليه 
أال يهــاب الضغوطات السياســية 
التــي متــارس عليــه  واألمنيــة 
والتســريبات التي حتاول التأثير 
عليه «من هنا وهناك»، معربا عن 
اعتقاده بــأن غالبيــة القضاء مع 

مطالب الشعب واإلصالح.
وقال الصدر في بيان امس: «إن 
حل البرملان ال يحتاج لعقده جلسة 
ليحل نفسه، ألن هناك كتال متمسكة 
باحملاصصة واالستمرار على الفساد 

ولن ترضخ ملطالب الشــعب بحل 
البرملان». وطالب اجلهات القضائية 
املختصة وفي مقدمتها رئيس مجلس 
القضاء األعلى بـ «تصحيح املسار وحل 
البرملــان في غضون أســبوع خاصة 
بعد انتهاء املهل الدســتورية املقررة 
النتخاب رئيس اجلمهورية وترشيح 
رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة 
محاصصتية»، مشــيرا الــى ان هذه 
مخالفات دســتورية تســتوجب حل 

مجلس النواب.
ودعا زعيم التيار الصدري مجلس 
القضــاء األعلــى إلى تكليــف رئيس 
اجلمهوريــة بتحديــد موعــد إجراء 
انتخابات برملانية مبكرة «مشروطة 

بشروط سيعلن عنها الحقا».
وشــدد الصــدر على ضــرورة أن 
يواصــل احملتجــون اعتصامهم أمام 
البرملان في املنطقة اخلضراء، محذرا 
مــن ان «الثوار ســيكون لهم موقف 
آخر اذا ما خذل الشعب مرة أخرى».

كذلــك طالب الصــدر نواب كتلته 
النيابية املستقيلني والثوار واللجنة 
املركزيــة املشــرفة علــى االعتصام، 
وغيرهــم برفع دعاوى رســمية أمام 
احملكمــة االحتاديــة العليــا وبطرق 

قانونية.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس 
الوزراء العراقــي مصطفى الكاظمي، 
ضــرورة العمل بكل قــوة حلل حالة 

«االنســداد السياســي» واللجوء إلى 
احلوار حلــل اخلالفات فــي العراق، 
مشــددا على ان «احلوار أللف سنة، 
أفضل من حلظة نصطدم بها كعراقيني».

وقال الكاظمي خالل احتفالية وضع 
احلجر األساس ملشروع إعادة تأهيل 
مطار املوصــل الدولي امس «نحتاج 
إلى التكامل والتعاون جميعا، من أجل 
استنهاض الطاقات، وبناء عراق يليق 
بالعراقيني، وهذه اجلهود لن تضيع، 
ولن نسمح للفاسدين باستغالل هذه 
املشاريع لتبذير أموال الشعب»، مؤكدا 
أن العراقيني يستحقون احلياة، وأنهم 
قادرون على حتويــل التحديات إلى 

فرص جناح.

«يوم غضب» فلسطيني غدًا للتنديد بالعدوان اإلسرائيلي
عواصــم - وكاالت: دعت 
قوى فلســطينية إلــى «يوم 
غضب» غدا تنديدا بالعدوان 
اإلسرائيلي على الفلسطينيني 
ورفضــا ملمارســات جيــش 

االحتالل بحقهم.
القــوى  منســق  وقــال 
الفلسطينيـــة  والفصائـــــل 
واصل أبويوســف «غدا يوم 
غضــب فلســطيني تنديــــدا 
بحــق  االحتــالل  بجرائــم 
الشعب الفلســطيني وأرضه 

ومقدساته».
أبويوســـــف  وأوضـــــح 
فــي حديــث إلذاعــة «صوت 
فلسطني» امس أن الهدف من 
ذلك هو «التأكيد على الوحدة 
الفلســطينية فــي مواجهــة 

االحتالل».
وتابع: «االحتالل يشن حربا 
شاملة ضد الشعب الفلسطيني 
وعليــه الدفــاع عــن نفســه 
واســتمرار املقاومة الشعبية 
من كفر قدوم حتى مسافر يطا 

(في الضفة الغربية)».
جــاء ذلــك فيمــا أصيــب 
عشرات الفلسطينيني بحاالت 
اختناق بالغاز املسيل للدموع 
خــالل مواجهــات مــع قوات 
االحتــالل اإلســرائيلي امس 
قــرب مصانع «جيشــوري» 
الكيماوية اإلســرائيلية غرب 

مدينة طولكرم.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 

األوقاف اإلسالمية في القدس 
باقتحام عشرات املستوطنني، 
باحات املسجد األقصى املبارك، 
بحراسة مشددة من الشرطة 

اإلسرائيلية.
وقالت األوقاف اإلسالمية 
بالقدس حسبما ذكرت وكالة 
(وفا) إن «ســاحات املســجد 
األقصــى شــهدت اقتحامــات 
مــن  متتاليــة  ملجموعــات 
املســتوطنني مــن جهــة باب 
املغاربة، أدوا خاللها طقوسا 
تلموديــة ونفــذوا جــوالت 
استفـــزازيـــــة واستمعــــوا 

«ليسوا مبأمن حيثما كانوا» 
مهددا بأنه «على جميع رؤساء 
منظمات اإلرهاب أن يعيشوا 

في قلق».
إلــى ذلــك، أعربــت األمم 
املتحــدة عــن قلقها الشــديد 
بشــأن العنــف املتصاعد في 
الضفــة الغربية، ودعا األمني 
العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، جميع األطراف إلى 
إظهار التهدئة، ودعا السلطات 
ذات الصلة إلى إجراء حتقيقات 
مســتقلة وشــفافة في جميع 

الوفيات واإلصابات.
وطالـــب بيـــــان صــادر 
غوتيريــش،  مكتــب  عــن 
إسرائيل، باعتبارها السلطة 
القائمة باالحتــالل، إلى إنهاء 
ممارسات العقاب اجلماعي ضد 
الفلسطينيني في غزة وضمان 
املساءلة فيما يخص انتهاكات 
إســرائيل للقانون اإلنســاني 
الدولــي  الدولــي والقانــون 
حلقوق اإلنســان املرتكبة في 
الفلسطينية احملتلة،  األرض 
مبا فــي ذلك أثنــاء العمليات 

العسكرية.
كما دعا إلى الرفع الفوري 
للحصــار عــن غــزة وبــدء 
املفاوضات التي تؤدي إلى إنهاء 
االحتالل اإلسرائيلي لألرض 
الفلســطينية وتنفيــذ حــل 
الدولتني على أســاس قرارات 
األمم املتحدة والقانون الدولي.

لشــروحات حــول هيكلهــم 
املزعوم».

وأغلقت القوات اإلسرائيلية 
منطقــة باب العامود بالقدس 
احملتلة ومنعــت من التواجد 
في املكان، بدعوى وجود جسم 

مشبوه.
وفي هذه األثناء، حذر وزير 
الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس 
من أن إسرائيل سترد بقوة إذا 
ما مت خرق الهدوء في اجلنوب.
البــث  هيئــة  ونقلــت 
اإلسرائيلي عن غانتس القول 
إن قادة حركة اجلهاد اإلسالمي 

(أ.ف.پ) فلسطينيون يشيعون جثمان إبراهيم أبوصالح الذي قضى برصاص االحتالل أمس   

الفلســطينية «وفا» أن جنود 
االحتالل أمطروا الشبان بقنابل 
الغاز املسيل للدموع، ما أدى 
إلى إصابة عدد منهم بحاالت 
اختناق، إضافة إلى مواطنني 
يقطنــون فــي احلــي الغربي 

للمدينة، القريب من املكان.
واعتقلت قــوات االحتالل 
٧ فلســطينيني مــن الضفــة 
الغربية أحملت وأغلقت حاجز 
«الكونتينر» العسكري، شمال 
شرق بيت حلم، الذي يفصل 

جنوب الضفة عن وسطها.
وفي سياق متصل، أفادت 

القضاء األميركي يتهم احلرس الثوري 
مبحاولة اغتيال جون بولتون

واشنطن - وكاالت: كشفت وزارة العدل األميركية 
إيرانــي الغتيــال  النقــاب عمــا وصفتــه مبخطــط 
مستشــار األمن القومي السابق للبيت األبيض جون 
بولتون، وأعلنت عن توجيه االتهام ألحد أفراد احلرس 

الثوري.
وقالــت وزارة العــدل امس إن شــهرام بورصافي 
(٤٥ عاما) املعروف أيضا باسم مهدي رضائي، عرض 
دفع ٣٠٠ ألف دوالر ألشــخاص فــي الواليات املتحدة 
لقتل بولتون، الذي شغل سابقا السفير األميركي لدى 
األمم املتحدة، انتقامــا على األرجح الغتيال الواليات 
املتحدة لقائد فيلق القدس الســابق قاســم سليماني 

جون بولتونيناير ٢٠٢٠.


